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«CONVIDEU A LA FESTA TOTHOM QUE TROBEU» 

Avui, diumenge 

dia 11, vint-i-

vuitè de durant 

l’any, escoltem a 

l’evangeli la 

paràbola del 

banquet de 

noces. Un rei 

que va voler 

celebrar el 

banquet de noces 

del seu fill, però 

els invitats van 

presentar 

excuses per no 

anar-hi. 

Aleshores el rei 

va dir als seus 

servidors: «El banquet de casament és a punt, però els convidats no se’l mereixen. Per 

tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu». El rei és 

generós i convida tothom, sense distincions. Però, no per això deixa de ser exigent. Quan 

entra a la sala del banquet, va trobar un que no portava el vestit adequat i, aleshores, li va 

dir: «Company, com és que has entrat sense vestit de festa?» I el va fer fora. Així passa 

en el Regnat de Déu. La crida a tothom, sense distincions, mostra la gran misericòrdia de 

Déu, però aquest amor i aquesta misericòrdia demana una resposta confiada per part de 

cadascú de nosaltres. 

    La bondat i misericòrdia de Déu no ens pot caure en un «bonisme», com si el seu amor 

produís en nosaltres l’abandonament i la manca de resposta. Déu ens vol fills seus, no pas 

nens malcriats. És precisament aquest amor tan gran el que demana una resposta sincera. 

Déu vol que en el banquet de noces, tothom vagi amb «el vestit de festa». La 

misericòrdia de Déu no justifica la nostra manca de resposta. 

 

AVUI DIUMENGE, DIA 11, PRIMERES COMUNIONS 

Avui diumenge, dia 11, a l’eucaristia d’1/4 d’una del migdia, faran la primera comunió 

quatre nens i nenes del grup que en els cursos anteriors van preparar les catequistes María 

Navío i Rosario García. Aquest primer grup seran: Yair Andrade Manzano, Aitana 

Carreño Ganduxer, Maite Gallego Hernández i Ariana Triguero Moriana.  



PROPER DIVENDRES, DIA 16, PREGÀRIA COMUNITÀRIA TELEMÀTICA 

El proper divendres, dia 16, a les 20,30 h., hi haurà pregària comunitària telemàtica. Cal 

entrar a formar part del grup de whatsapp de la pregària. Qui vulgui, que ho demani. 
  

PROPER DIUMENGE, DIA 18, DIADA DEL DOMUND 

La col·lecta del proper diumenge, dia 18, Diada del Domund, serà per a les Missions. 

Tinguem presents les comunitats cristianes en llocs de missió i les seves necessitats. 
 

PROPER DIUMENGE, DIA 18, PRIMERES COMUNIONS 

El proper diumenge, dia 18, a l’eucaristia d’1/4 d’una del migdia (12,15 h), faran la 

primera comunió els nens preparats per les catequistes Maria Navío i Rosario García: 

Marcel Radzikowski, David Lewandowski, Aimar Nevado Grande, Núria Rivero Costa, 

Mario Rivero Costa i Jordi Serradesanferm Córdoba. La preparació de la celebració serà 

el dissabte 17, a les 10,30, a l’església. 
 

FRASES DE L’ENCÍCLICA DEL PAPA «FRATELLI TUTTI» 

Introducció. (1) ‘Fratelli tutti’, escrivia sant Francesc d’Assís per a dirigir-se a tots els 

germans i les germanes, i proposar-los una forma de vida amb gust d’Evangeli. D’aquests 

consells en vull destacar un que convida a un amor que va més enllà de les barreres de la 

geografia i de l’espai. Allí declara feliç a qui estimi l’altre “tant al seu germà quan és 

lluny d’ell com quan és al seu costat”. Amb aquestes poques i senzilles paraules va 

expressar l’essencial d’una fraternitat oberta, que permet reconèixer, valorar i estimar 

cada persona més enllà de la proximitat física, més enllà del lloc de l’univers on hagi 

nascut o on habiti.  

    (6) Lliuro aquesta encíclica social com una humil aportació a la reflexió perquè, davant 

de les diverses i actuals maneres d’eliminar o d’ignorar els altres, siguem capaços de 

reaccionar amb un nou somni de fraternitat i d’amistat social que no es quedi en les 

paraules. (8) Anhelo que puguem fer renéixer entre tots un desig mundial de germanor. 

(...) Somiem com una única humanitat, com a caminants de la mateixa carn humana, com 

a fills d’aquesta mateixa terra que ens acull a tots, cadascú amb la riquesa de la seva fe o 

de les seves conviccions, cadascú amb la seva pròpia veu, tots germans. 

    Primera part: Les ombres d’un món tancat (núms. 9-55). (22) Mentre una part de la 

humanitat viu en l’opulència, una altra part veu la seva pròpia dignitat desconeguda, 

menyspreada o trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o violats. Què diu això 

sobre la igualtat de drets fundada en la mateixa dignitat humana? 

   (31) Avança la tecnologia sense treva, però què bonic seria si al creixement de les 

innovacions científiques i tecnològiques correspongués també una equitat i una inclusió 

social cada vegada més grans! 

    (39) Els migrants no són considerats prou dignes per participar en la vida social com 

qualsevol altre, i s’oblida que tenen la mateixa dignitat intrínseca a qualsevol persona. 

(...) És inacceptable que els cristians comparteixin aquesta mentalitat i aquestes actituds, 

fent prevaler a vegades unes certes preferències polítiques per sobre de profundes 

conviccions de la pròpia fe. (50) Un camí de fraternitat, local i universal, només pot ser 

recorregut per esperits lliures i disposats a trobades reals. 

    (53) Una terra serà fecunda, un poble donarà fruit, i podrà engendrar el dia de demà 

només en la mesura que generi relacions de pertinença entre els seus membres, que creï 

llaços d’integració entre les generacions i les diverses comunitats que la conformen. 

    (55) Convido a l’esperança, que ens parla d’una realitat que està arrelada en el profund 

de l’ésser humà, independentment de les circumstàncies concretes i els condicionaments 

històrics en què viu. 
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